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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ 

Σε συνέχεια οµόφωνης απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ πραγµατοποιήθηκε 
στις 21/11/2014, κατόπιν αιτήµατος του Συνδέσµου, συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο και 
Αντιδήµαρχο Βύρωνα, στην οποία οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι του Συνδέσµου 
παρουσίασαν αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους ο ΣΑΤΕ αντιτίθεται στη δηµοπράτηση 
του έργου «Ανάπλαση περιοχής προσφυγικών στον Καρέα ∆ήµου Βύρωνα» και ζητά την 
ακύρωσή του µε την από 30.10.2014 επιστολή του. Στην συνάντηση παραβρέθηκε και ο 
προϊστάµενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.   
 
Αρχικά τονίστηκε το γεγονός ότι ενώ όλο το Β εξάµηνο του 2014 έχουν δηµοπρατηθεί  λίγα 
έως ελάχιστα έργα, και οι πιο πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν έχουν επαρκές 
αντικείµενο, αυτό το χρονικό διάστηµα επιλέχθηκε για να δηµοπρατηθούν 3 έργα µε το 
αµαρτωλό και φαύλο (στην ελληνική εκδοχή του) σύστηµα της Μελετοκατασκευής. 
Επισηµάνθηκε ότι ο ∆ήµος Βύρωνα είχε όλο το χρόνο για να αναθέσει πρώτα την µελέτη του 
έργου και στη συνέχεια να δηµοπρατήσει µε ανοιχτή διαδικασία την κατασκευή και µόνο, µε 
πιθανότερο αποτέλεσµα την επίτευξη πολύ καλών ποσοστών έκπτωσης  και την εκτέλεση  
ίσως και διπλάσιου αντικειµένου. 
 
Ως παράδειγµα αναφέρθηκε η δηµοπράτηση της πλατείας Μέµου στον Κορυδαλλό, 
προϋπολογισµού 6,7 εκατ. €   όπου ο ανοιχτός διαγωνισµός για την κατασκευή µόνο, έλαβε  
έκπτωση  50,3 %. Σχετικά κατατίθεται πίνακας µε τις δηµοπρασίες  ανάλογων έργων, όπως 
είναι καταγεγραµµένες στη βάση δεδοµένων "αποτελέσµατα διαγωνισµών" στην ιστοσελίδα 
του ΣΑΤΕ , των οποίων τις µελέτες εκπόνησαν οι ∆ήµοι και στη συνέχεια δηµοπράτησαν την 
κατασκευή τους, ενώ αναγράφεται  και η έκπτωση και ο µειοδότης. Από τα στοιχεία γίνεται 
φανερό ότι για 44 έργα συνολικού προϋπολογισµού  168 εκ. €  από  την 1/1/13 έως και 
σήµερα, η µέση επιτευχθείσα έκπτωση ανέρχεται σε  48,2 %. (Σηµ.: Αν το χρονικό διάστηµα 
επεκταθεί ξεκινώντας από την 1.1.2007, τότε υπάρχουν στοιχεία για περίπου 120 παρόµοια 
έργα!). 
 
Κατά την συνάντηση επισηµάνθηκε επίσης το γεγονός ότι παρότι η προέγκριση και 
προµελέτη του έργου υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια στο ∆ήµο, επιλέχτηκε να δοθεί ο, 
ελάχιστος δυνατός από τη νοµοθεσία, χρόνος προετοιµασίας των διαγωνιζόµενων, δηλ. µόνο 
45 ηµέρες. Εφόσον ήθελε ο ∆ήµος να γίνουν όλα µε πλήρη διαφάνεια  και να υπάρχει 
επαρκής ανταγωνισµός, θα έπρεπε ο χρόνος αυτός να ήταν  τουλάχιστον 3 µήνες. 
     
Όσον αφορά την χρηµατοδότηση του έργου, αναγνωρίστηκε  από όλους  ότι είναι πιθανή η 
µη δυνατότητα συµβασιοποίησης του έργου, µετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, στην περίπτωση που αυτή η διαδικασία  διαρκέσει πάνω από 3-4 µήνες (δηλ. 
πέραν του Απριλίου 2015). Με δεδοµένη ωστόσο την εµπειρία των τελευταίων ετών από 
παρόµοιες περιπτώσεις, η πιθανότητα αυτή ανέρχεται  κατά τη γνώµη µας σε  ποσοστό που 
ξεπερνά το 70% -80%, καθώς οι πιο πολλοί  διαγωνισµοί Μ-Κ διαρκούν πέραν  του ενός 
ίσως και των δύο ετών, ενώ δεν πρέπει να διαφεύγει ότι το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020  (ΣΕΣ) δεν 
χρηµατοδοτεί τέτοια έργα, οπότε και η περίπτωση έργου γέφυρας θα πρέπει να αποκλειστεί. 
  
Οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ, ενηµέρωσαν ότι εφόσον συνεχιστεί η 
διαδικασία, θα παρακολουθούνται στενά όλα τα στάδια και θα καταγγελθεί άµεσα 
οποιαδήποτε ενέργεια µείωσης του ανταγωνισµού µε ενέργειες όπως π.χ. αποκλεισµοί για 
ασήµαντα σφάλµατα, ή για µη τήρηση επουσιωδών διατάξεων προδιαγραφής. 
 
 Συν.:  2 σελίδες µε τον πίνακα αποτελεσµάτων 44 έργων  ανάπλασης 


